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P. nr. 720/2016 

 

      NË EMËR TË POPULLIT 

 

         GJYKATA THEMELORE NË GJILAN, Departamenti i Përgjithshëm, përmes gjykatëses së 

vetme gjykuese, Luljete Shabani, me praktikanten Edona Selimi, në lëndën penale kundër të akuzuarive 

A. e P. Q., për veprën penale, Lëndimi i lehtë trupor, nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me parag.1, 

nënparag. 1.4 të KPRK-së, dhe te akuzuarit B.M., per shkak te vepres penale Lendim i lehtë trupor 

nga neni 188 paragrafi 1 lidhur me parag.1, nënparag. 1.4 të KPRK-së sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore në Gjilan-Departamenti i Përgjithshëm PP.II. Nr. 1015/2016 të datës 

08.06.2016, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor e publik, më datën 14.06.2018, mori dhe në prezencë 

të palëve shpalli, kurse më datë 02.07.2018 përpiloi këtë:  

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

1. I akuzuari A.Q., nga babai S. dhe nëna M., e lindur S., i lindur më datë ..., në fsh. ..., K.e ..., 

jeton ne ..., Rr. “ ... ” nr. ..., rr. ..., i martuar, baba i dy fëmijëve, ka të kryer shkollën e mesme, 

i papunë, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikes se Kosoves, i dënuar 

më parë dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale ndaj tij. 

 

2. I akuzuari  P.Q., nga babai S. dhe nëna M., e lindur S., i lindur më datë ..., në fsh. ..., K.e ..., 

jeton ne ..., Rr. “ ... ” nr. ..., rr. ..., i martuar, baba i një fëmije, ka të kryer shkollën e mesme, i 

papunë, i gjendjes së varfër ekonomike, shqiptar, shtetas i Republikes se Kosoves, i dënuar më 

parë dhe nuk zhvillohet procedurë tjetër penale ndaj tij. 

 

 

                                               J A N Ë   F A J T O R Ë     

 

   Sepse, më datë 21.05.2016, rreth orës 06:10, në oborrin e shtëpisë së tyre në ..., i kanë shkaktuar 

lëndime trupore të dëmtuarit N.A., në atë mënyrë që derisa i dëmtuari ka shkuar në shtëpinë e të 

akuzuarve për ta kërkuar kuletën e tij me 120 €, letërnjoftimin dhe kartelat e bankës, pasi që dy ditë më 

parë ia kishte marrë me forcë i akuzuari A. dhe kur ka arritur aty, ata kanë dalur nga shtëpia dhe e kanë 

sulmuar  fizikisht në kokë,  për çka, është detyruar të kërkojë ndihmë mjekësore në Emergjencën e 

Spitalit Regjional në Gjilan,          

       

        -me çka kanë kryer veprën penale, Lëndimi i lehtë trupor, nga neni 188 parag. 1 lidhur me 

parag. 1, nënparag. 1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së, 

 

 

I  GJYKON 

     ME DËNIM ME KUSHT 

 

             Të akuzuarit A. e P. Q., me  Dënim Burgu në kohëzgjatje prej 3 (tre) muajsh, secili veç e 

veç,  i cili dënim nuk do të ekzekutohet nëse te akuzuarit në kohën prej 1 (një) viti, nuk kryejnë vepër 

tjetër penale, në të kundërtën gjykata dënimin me kusht do ta revokojë.   

                                                     

             Obligohen të akuzuarit që ta paguajnë paushallin gjyqësor në shumë prej 15 (pesëmbëdhjetë) 

€, veç e veç si dhe shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë përfundimtare të Gjykatës, të gjitha 

këto në afat prej 15 ditësh  nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi. 

 

             Pala e dëmtuar, udhëzohet në kontest juridiko-civil, për realizimin e kërkesës pasurore 

juridike.  
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A r s y e t i m 

      

         Prokuroria Themelore në Gjilan, Departamenti i Përgjithshëm, ka paraqitur Aktakuzën PP. II nr. 

1015/2016 të datës 08.06.2016, kundër të akuzuarve A. e P. Q., për veprën penale Lëndimi i lehtë 

trupor, nga neni 188 paragrafi 2 lidhur me parag.1, nënparag. 1.4 të KPRK-së, dhe ka kërkuar që 

të akuzuarit të shpallen fajtorë dhe të dënohen me dënim meritor sipas ligjit. 

 

           Prokurorja Rozelida Manastiri, në fund të procedurës deklaroi se në seancat gjyqësore dhe në 

bazë të përshkrimit faktik në dispozitivin e kësaj aktakuze nuk është vërtetuar se është përdorur ndonjë 

mjet i cili ka shkaktuar lëndime trupore tek i dëmtuari, ndërsa, në bazë të ekspertizës  mjeko-ligjore 

është konstatuar se i dëmtuari ka pësuar lëndime të lehta trupore, me pasoja të përkohshme për 

shëndetin, andaj, bën rikualifikimin e veprës penale, nga neni 188 par.2 lidhur me par.1 nënpar.1.1 

lidhur me nenin 31 të KPRK-së, në veprën penale, Lëndimi i lehtë trupor, nga neni  188 par.1 nënpar. 

1.4 lidhur me nenin 31 të KPRK-së. Kështu që në bazë të provave të administruara dhe me pranimin e 

pjesërishëm të të akuzuarve, me dëgjimin e të dëmtuarit në cilësi të dëshmitarit, si dhe zyrtarit policor, 

F.M., leximit të provave materiale, si, raporti i oficerit me nr. …, i dt.26 maj 2016, formulari i 

koniskimit të dokumentit, raporti mjeksor me nr. …, i dt. 21.05.2016, ekspertiza mjeko-ligjoreme nr. 

të  ref. … në emër të të dëmtuarit N.A., mund të themi se është provuar se të akuzuarit A. e P. Q. e kanë 

kryer vepërn penale ecila u vihet në barrë,  andaj, i propozon gjykatës që t’i shpallë fajtorë dhe t’i dënojë 

me dënim meritorsipas ligjit, i cili dënim do të jetë në proporcion me me shkallën e përgjegjësisë  penale 

dhe rrezikshmërisë shoqërore të veprës, e gjithashtu, të mirren parasysh edhe rrethanat lehtësuese dhe 

rënduese gjatë caktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit. 

 

            Mbrojtësja e të akuzuarit A.Q., av. E.H., deklaroi se meqë i mbrojturi i saj nuk e ka pranuar 

fajsinë për këtë vepër penale, e kundërshton aktakuzën, sepse, nuk është vërtetuar fajsia e të mbrojturit 

të saj, A.Q. nga shtjellimi i provave gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe atë, duke marrë për bazë deklaratën 

e të dëmtuarit N.A., i cili ishte shumë kundërthënës në deklaratën e tij, poashtu edhe deklarat e 

dëshmitarit F.M., hetues policor, i cili ka deklaruar  

se nuk i kujtohet se a ka pasur lëndime trupore i dëmtuari N. kur ka shkuar në stacionin policor, si dhe 

nga fakti se rasti i kuletës nuk ka qenë i lajmëruar më parë në stacionin policor, andaj, i propozon 

gjykatës që i akuzuari A. të lirohet nga përgjegjësia penale.        

       

          I akuzuari A.Q. deklaroi se e përkrahë në tërësi fjalën përfundimtare të mbrojtëses së tij dhe nuk 

asgjë tjetër çka të shtojë. 

 

       Mbrojtësi i të akuzuarit P.Q., av. Sh.P., deklaroi se e kundërshton propozimin e prokurorisë e cila 

kërkon që të mbrojturin e tij ta shpallë fajtor, sepse, me asnjë provë nuk mund të vërtetohet se i njejti, 

në ditën, kohën dhe vendin e cekur në aktakuzë është implikuar  në kryerjen e veprës penale, e aq më 

pak që në këtë  proces penal, si dëshmitar kemi pasur një zyrtar policor, i cili ka deklaruar se nuk i 

kujtohet nëse i dëmtuari  ka pasur lëndime kur ka shkuar në stacionin policor, e poashtu fakti se rasti i 

kuletës nuk është paraqitur në stacionin policor. Avokati shtoi se kërkon që të bëhet rikualifikimi i 

veprës penale, ashtu siç e ka bërë prokurorja në këtë faze të procedurës. 

 

        I akuzuari P.Q., deklaroi se e përkrahë fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij dhe nuk ka çka të 

shtojë. 

 

         I dëmtuari në cilësi të dëshmitarit, N.A., deklaroi se nuk i kujtohet saktësisht data kur ka ndodhur 

rasti në fjalë, por, e di se kjo ka ndodhur para një viti e gjysmë dhe e di se një ditë para ngjarjes në fjalë, 

të akuzuarit ia kanë marrë me dhunë kuletën me 120 € nga xhepi dhe disa kartela të bankës dhe të 

marketeve. Kjo ka ndodhur në spital, kur ka shkuar për të marrë “Metadon” dhe i ka parë vëllezërit A. 

e P. Q. duke komunikuar në gjermanisht në mes vete, pastaj e kanë goditur  këtë me grushta në fytyrë  

dhe ia kanë marrë kuletën me dhunë, për çka, ky, të nesërmen në mëngjes është nisur për në shtëpinë e 

tyre, ka qenë kohë me shi, e ka pasur ombrellën me vete dhe kur ka arritur  te dera e oborrit të të 

akuzuarve, është larguar pesë metra për t’i  pritur, pastaj, Përparimi ka dalur  i pari, duke e sharë me 

fjalë të ndyta, duke vrapuar në drejtim të tij, për çka, e ky, në vetëmbrojtje e ka  drejtuar ombrellën kah 

ai, pastaj ka dalur një i afërm i tyre, por vetëm ka shikuar dhe kur ka dalur edhe A., e kanë kapur të dytë 
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për krahu, ia kanë mëshuar me grushta dhe shkelma nëpër krejt trupin, pastaj, P. e ka goditur me thikë 

në kokë, për çka, ky e ka humbur vetëdijen  dhe pas dy-tri ore  në Emergjencë i ka ardhur vetëdija, ku 

e ka parë veten të lënduar dhe të gjakosur, dhe me mjekët  afër dhe policët, të ciët e kanë pyetur se a 

mund të japë deklaratë, por ky u ka thënë se nuk është në gjendje, pastaj, më vonë ka shkuar për të 

dhënë deklaratë në polici. Ai shtoui se të akuzuarit nuk i kanë kërkuar falje dhe as nuk janë pajtuar, i 

bashkangjitet ndjekjes penale dhe kërkon kompensim material.   

         

         Dëshmitari F.M., zyrtar policor, deklaroi se qëndron pranë raportit dhe kallximit penal që i ka 

përpiluar. Rasti është inicuar nga njësia e patrollës, pastaj, është sjellur në njësinë e hetimeve. Ai tha se 

i ka inervistuar të dy të akuzuarit dhe të dëmtuarin, i cili ka deklaruar se ka shkuar në shtëpinë e të 

akuzuarve për ta kërkuar kuletën, e cila nuk e di se si ka përfunduar tek ata. Dëshmitari tha se nuk i 

kujtohet se a ka pasur lëndime i dëmtuari dhe se a ka kërkuar ndihmë mjeksore, por, nëse e ka kërkuar, 

sigurisht menjëherë e kanë dërguar në emergjencë patrolla.  

 

           Gjykata analizoi provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, si deklaratën e të dëmtuarit në cilësi 

të dëshmitarit, N.A., i cili ka deklaruar se  një ditë më heret, vëllezërit A. e P. Q. ia kanë marrë kuletën 

me dhunë nga xhepi, për çka, ky të nesërmen ka shkuar te shtëpia e tyre për ta marrë të njëjtën, por, ata 

e kanë pritur me të shara dhe e kanë grushtuar, me ç’rast, ky ka pësuar lëndime dhe e ka humbur 

vetëdijen, e cila i ka ardhë në spital, pastaj, deklarata e dëshmitarit F.M., zyrtar policor, i cili ka 

deklaruar se i dëmtuari N. ka shkuar në polici për ta lajmëruar rastin ,ku është ankuar se është rrahur 

nga të dy të akuzuarit, të cilët më heret ia kanë marrë kuletën, deklarata e të akuzuarit A.Q., i cili ka 

deklaruar se ia ka mëshuar dy shuplaka të dëmtuarit, e se edhe P. e e ka goditur N.  me shuplakë, pastaj, 

edhe i akuzuari P. ka deklaruar se kanë pasur kontakt fizik me të dëmtuarin dhe ka pasur mundësi që 

edhe ky e ka goditur të dëmtuarin, edhe pse kanë deklaruar se i dëmtuari N. nuk ka pasur lëndim nga 

ta, provat materiale, si, raporti i oficerit me nr. …, I dt.26 maj 2016, formulari i koniskimit të 

dokumentit, raporti mjeksor me nr. 11081, i dt. 21.05.2016, ekspertiza mjeko-ligjore, me nr. të ref. … 

në emër të të dëmtuarit N.A., të gjitha këto tregojnë se të dy të akuzuarit e kanë kryer veprën penale e 

cila u vihet në barrë 

            

     Me rastin e caktimit dhe llojin e lartësisë së dënimit, Gjykata pati parasysh rrethanat e parapara me 

nenin 73 të KPRK-së dhe si rrethanë lehtësuese gjeti se të akuzuarit patën sjellje korrekte në Gjykatë, 

ndërsa, si rrethanë rënduese, mori shkallën e përgjegjësisë penale dhe rrezikshmërinë shoqërore të 

veprës penale, mënyra e ashpër e kryerjes së  kësaj vepre, dy veta ndaj një personi, me bindje se edhe 

me një dënim të tillë do të arrihet qëllimi i dënimit si në kuptim të nenit 41 të KPRK-së. 

    

          Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është i bazuar në nenin 453 të KPPRK -së.                           

           

          Nga të cekurat më lart, u vendos si në dispozitiv të këtij aktgjykimi.  

  

  

                  GJYKATA THEMELORE NË GJILAN 

       DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM 

                    P.nr. 720/2016, më datë 02.07.2018 

Praktikantja,                                                                                         Gjykatësja e vetme gjykuese,  

Edona Selimi                                                                                                       Luljete Shabani 

              

            

          KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë, Departamenti i Përgjithshëm, në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit. Ankesa 

dorëzohet në dy ekzemplarë, përmes kësaj Gjykate.   

 

 


